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Poz. 409
UCHWAŁA NR XLVIII/492/2017
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej
Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2136), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 827), art. 7 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach
(Dz.U. z 2017r. poz. 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/124/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 września 2015 w sprawie
ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej w § 2 w ust. 1 w pkt 2 po lit. t dodaje się lit. u i w w brzmieniu:
"u) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r., na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r., legitymujących się decyzją Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek represji
politycznych, legitymujących się decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard
Gdański oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Przewodniczący Rady Miasta
Starogard Gdański
Jarosław Czyżewski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

